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De inleiding
In deze nieuwsbrief laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. Het
academisch jaar in 2020 en 2021 is een minder succesvol jaar geweest voor de Stichting
Ariana. Wij hebben geen leerlingen die afgestudeerd zijn, maar een heleboel die het jaar
moeten overdoen omdat de scholen een lange tijd gestaakt worden door de coronavirus.
Ook kunnen wij u trots meedelen dat wij met behulp van onze medewerkers tijdens het
jaarlijkse Afghanistan bezoek in 2020 en 2021 een aantal nieuwe leerlingen hebben
geselecteerd die Stichting Ariana dankzij uw financiële hulp in de komende jaren gaat helpen
studeren.
Voorts willen wij aandacht schenken aan twee artikels waarin onze voorzitter is
geïnterviewd. Een van de artikels gepubliceerd door NOS en de andere door de Afghaans
Europese diaspora.
Ook willen in dit jaarverslag onze zorgen kenbaar maken over de onveilige situatie in
Afghanistan en onze werkzaamheden die hieronder lijden. Naast de onveilige situatie in
Afghanistan waardoor onze communicatie met Afghanistan negatief is beïnvloed gaat het
met de stichting in de afgelopen twee jaar ook bergafwaarts in Nederland. Helaas heeft de
corona uitbraak een grote negatieve invloed gehad op de stichting; o.a. op de
fondsenwerving waardoor stichting onzekere tijden meemaakt.
Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw
vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan
krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als
Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting
Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name
gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op
onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia
onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes
in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Stichting Ariana verandering
te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.
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Afghanistanreis september 2020 en juni 2021 en de toekomstperspectief van de stichting
Anders dan anders
Zoals u van ons gewend bent, treedt Stichting Ariana op als fondsenwervende organisatie
vanuit Nederland. Naast fondsenwerving vindt er om de jaar een Afghanistanreis plaats,
waarbij een persoon vanuit het bestuur de leerlingen in Kabul bezoekt met als doel:
het selecteren van de leerlingen en (jaarlijkse) voortgangsgesprekken te houden. Daarnaast
is onze doel met Afghanistanreis om in Afghanistan motiverende en begeleidende lezingen
te geven aan de leerlingen en een dialoog te houden; d.w.z. ideeën uitwisselen over hoe wij
onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het
Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed
opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. Als bestuur nemen wij de tijd om met ze te
praten en stil te staan bij de obstakels die zij in het dagelijkse leven als vrouw zijnde
tegenkomen. Onze doel is het bevorderen dat vrouwen in Afghanistan een gelijkwaardige
maatschappelijke positie kunnen verwerven. Hiertoe ondersteunt Stichting Ariana samen
met haar vier medewerkers in Afghanistan, jonge vrouwelijke studenten bij het realiseren
van hun studieplannen in het middelbaar en hoger onderwijs. Dat stelt hen in staat zélf hun
toekomst te bepalen en zélf hun situatie te verbeteren. De ondersteuning bestaat uit
maandelijkse financiële toelagen en studiebegeleiding door de partnerorganisatie ter plekke.
Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden in 2021 en 2022 hebben we als team besloten,
dat het Afghanistan bezoek zodanig belangrijk is voor de leerlingen maar ook voor ons, we
het toch doorlaten gaan (als het natuurlijk kan). In goed overleg heeft onze
bestuursvoorzitter zowel in 2020 als in 2021 de leerlingen in Kabul bezocht. De
omstandigheden waren dit keer anders waardoor onze het hele reis anders was dan
voorheen. Ten eerste was er een corona-uitbraak waardoor onze medewerkers hun uiterste
best moesten doen om een ruimte te vinden waarbij wij op afstand toch onze leerlingen
konden zien en spreken. Dit was ze heel goed gelukt waardoor wij onze bijeenkomsten
succesvol konden houden in 2020. In 2021 besloten we de bijeenkomsten over te slaan en
de leerlingen afzonderlijk van elkaar te zien. Al met al was onze Afghanistanreis in de
afgelopen twee jaar anders dan anders.
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In de afgelopen jaren, maar met name in 2020 en 2021 was het opmerkelijk dat de situatie
in Afghanistan steeds schrijnender werd. De zelfmoordaanslagen kwamen in zo een grote
mate voor dat de inwoners van Kabul er niet meer van op keken. Ook leek kidnapping van
kleine kinderen en diefstal een trend te zijn die alleen maar leek toe te nemen. Helaas heb ik
vele droevige verhalen gehoord over kinderen die gekidnapt werden en waarvan de ouders
het gevraagde opsomming aan geld niet konden waarmaken. Het is geen raadsel hoe deze
kinderen uiteindelijk eindigden. Onze medewerkers en leerlingen vertelden mij dat hun
afscheid in de ochtend wanneer zij het huis uitgaan net zo goed hun laatste afscheid kan zijn
met hun dierbaren, en dat heel Afghanistan dit realiseert. Opmerkelijk voor mij was dat ik
meer agenten op straat zag en dat er meer controlepunten waren, waar ook de normale
mensen gestopt werden en de auto gecontroleerd werd. Over de taliban was er in 2020 en
in juni 2021 nog helemaal geen sprake. Ondanks de bomaanslagen, kidnapping en toename
van diefstal hadden mensen hun vrijheid. Mensen liepen in vrijheid rond en deden wat zij
zelf wilden en niet wat hen opgelegd werd. Dat veranderde snel met de opmars van de
taliban en het interne verraad van belangrijke overheidsfiguren waardoor legerofficieren de
opdracht kregen zich te moeten overgeven of tactisch terug te trekken. Hierdoor veroverden
de taliban veel plattelandsdistricten zonder maar ook één kogel te moeten hebben afvuren.
De taliban gaf in Doha (Qatar) aan niet de intentie te hebben om provinciale hoofdsteden
aan te vallen. Dit bleek al gauw niet waar te zijn, want terwijl zij dit beloofden, waren er al
zware gevechten gaande in de provinciale hoofdsteden in het noorden van Afghanistan.
Vanaf begin augustus ging het snel. Generaals en hoge legerofficieren gaven aan
telefoontjes te hebben gehad van de voormalige president of andere hoge overheidsfiguren
om terug te trekken of over te geven. Dit leidde in veel provinciale hoofdsteden tot
makkelijke overnames door de taliban. In een aantal gevallen werden commando eenheden
in grote getalen gedood door de taliban, terwijl hen amnestie zouden worden verleend. Dit
leidde tot grote onzekerheden bij de inwoners van Kabul. De mensen vroegen zich af:
“Zouden de taliban Kabul nou echt aanvallen of overnemen?”. Voor velen was dit idee al
gauw weggeschoven als onmogelijk. Maar na de overnames van alle provinciale hoofdsteden
(behalve provincie Panjshir), rukten de taliban op 15 augustus snel op naar Kabul wat zonder
slag of stoot werd overgenomen en de voormalige president Ghani samen met 51 anderen
in een vliegtuig het land ontvluchtten. In Kabul was er veel internationale media en
buitenlanders die daar in de ambassades werkten of op vakantie waren. De VS nam geen
risico en besloot duizenden militairen te sturen naar het vliegveld in Kabul om de
buitenlanders te evacueren. Gauw volgden meerdere Europese landen het voorbeeld.
Terwijl de taliban beloofden vrouwenrechten te verdedigen, bleek dit in realiteit al snel
anders te zijn. Er gingen beelden rond van vrouwen die werden gestenigd, geslagen, niet
naar school of de universiteit mochten, niet op werk mochten opdagen, foto’s van vrouwen
op de muren en ramen van winkels werden verwijderd enzovoort. Dit was niet in lijn met
wat zij beloofden. De taliban onderhandelden met het verzet in Panjshir die wordt geleid
van Ahmad Massoud, de zoon van de legendarische Ahmad Shah Massoud, over een
vreedzame oplossing om niet tot een gewapende conflict over te gaan. Ahmad Massoud
stelde een aantal eisen, zoals onder andere het respecteren van vrouwenrechten en dat alle
etnische minderheden moeten betrokken worden in de regering. Na de gefaalde
onderhandelingspogingen besloten de taliban om Panjshir aan te vallen en over te nemen.
Dit is tot nu toe niet gelukt, sterker nog, de taliban zijn tot nu toe verslagen en hebben vele
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verliezen geleden. In Andarab (provincie Baghlan), Jabal-o-Saraj en Charikar (beiden
provincie Parwan) zijn de taliban meerdere malen in een hinderlaag aangevallen en
omsingeld. Dit leidde recent tot het bevrijden van Charikar en Andarab. De verwachtingen
zijn dat dit verzet jaren kan gaan duren en de taliban vrezen dat die verzet de rest van het
land aanspoort om zich te verzetten.
Onzekere toekomstperspectief voor de stichting
Gedurende de bijeenkomsten zoals hierboven beschreven hebben wij de leerlingen weer
terug gezien en onze voortgangsgesprekken gehouden. Alle leerlingen hebben in 2020 en
2021 in dezelfde klas gezeten en er zijn geen afgestudeerden. Door de corona-uitbraak
waren de school deels niet open waardoor iedereen eigenlijk hun klas weer overdeed in
2021. Wij betaalden ze door, ook wanneer de scholen dicht waren.

In 2020 hebben wij in verband met de onzekerheid over de onveilige situatie en vanwege
problemen wat we nu jarenlang met de bank ervaren voor besloten studietoelages niet
meer per drie maanden uit te delen maar per zes maanden. In 2021 hebben we na een goed
overleg binnen onze team besloten om naast de studietoelages ook het resterende geld wat
wij in onze spaarpot hadden uit te delen. Voor dit besluit hadden we enkelen argumenten; in
de afgelopen jaren (met name de afgelopen twee jaar) hebben wij helaas weinig kansen
gehad om nieuwe donateurs te werven waardoor wij genoodzaakt waren onze spaarpot te
gebruiken voor de studietoelages. Er is geen interesse in vrijwilligerswerk, de meesten die
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het geprobeerd hebben bij ons haken snel af omdat het toch meer werk is dan zij in eerste
instanties hebben gedacht. Tenslotte speelde het onveilige situatie wat wij in 2020 hebben
gezien en de rest van het jaar hoorden ook een rol. Alles bij elkaar zorgde voor veel
onzekerheid over de voortgang van onze stichting en de toekomstperspectief ervan en heeft
ons laten besluiten om het resterende geld van de spaarpot in juni bij voorbaat ook uit te
delen. Onze prognose voor de komende jaren zag er niet goed uit en wij weten niet hoelang
wij ons werk nog kunnen blijven doen. Meer informatie over de financiële voortgang van de
stichting kunt u terugvinden in onze financiële jaarverslag dat binnenkort gepubliceerd zal
worden.
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Achteraf gezien zijn we als team heel blij dat wij dit besluit in juni hadden genomen en wij
het resterende geld van de spaarpot ook aan de leerlingen hebben uitgedeeld. Wij hopen
dat zij en hun families er nu wat aan hebben. Op het moment kunnen wij de meerderheid
van de leerlingen niet bereiken en dat baart ons zorgen. Wij hebben vier medewerkers in
Afghanistan die op het moment door hun werkzaamheden voor onze stichting in Nederland
een doelwit zijn van de taliban. Ze zijn in levensgevaar en ondergedoken aan het wachten
tot wij vanuit Nederland hen kunnen helpen. Werken voor een buitenlandse instantie die
ook nog eens vrouwen onafhankelijk wil maken is vragen naar moeilijkheden binnen de
taliban regime. In de afgelopen weken en dagen zijn we als team bijna dagelijks bezig
geweest om iets te kunnen betekenen voor onze medewerkers in Afghanistan. Wij hebben
bijna dagelijks via de telefoon en e-mail contact gehad met het Ministerie van Buitenlandse
zaken, helaas nog zonder resultaat. Telefonisch worden wij continu verwezen te e-mailen
naar het Ministerie van Buitenlandse zaken, echter hebben we tot nu toe geen enkele
reactie ontvangen op onze e-mails. Dit is treurig en zorgwekkend, echter wij hebben nog
hoop. Wij zijn dankbaar dat er mensen zijn zoals enkele collega’s bij Cordaid die ons in de
afgelopen
dagen
telefonisch
wegwijs
maakten.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en mochten wij meer nieuws hebben dan
zullen we dat op de website publiceren. Mocht u als lezer ons kunnen helpen, op welke
manier dan ook, dan horen wij dat graag.
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Studieresultaten Stichting Ariana schooljaar 2020-2021-2022
Middels deze nieuwsbrief willen wij onze donateurs op de hoogte brengen van de
studievoortgang van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van
Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd. Het schoolsysteem in Afghanistan verschilt
uiteraard van het Nederlandse. Voordat wij de studieresultaten bekend maken willen wij u
om deze reden voor uw begrip een korte uitleg hierover geven.

Het academisch jaar
Voor basis- en middelbare scholieren begint het schooljaar op 20 maart en eindigt op 20
november;
Voor studenten begint het academisch jaar op 20 maart en eindigt op 20 januari (sommige
privé-universiteiten kennen geen vakantiemaanden);
In februari vindt het Concoursexamen plaats. Dit is een gestandaardiseerd staatsexamen
voor scholieren. Op basis van de resultaten wordt bepaald tot welke vervolgopleidingen de
scholier toegang krijgt.
Vakantiemaanden zijn o.a. oktober, november, december, januari, februari, maart.
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De studieduur

De Afghaanse middelbare school kent geen Tweede Fase met keuzevakken. Alle middelbare
schoolleerlingen moeten de volgende vakken met een voldoende afronden om hun diploma
te halen:
Dari (officiële taal van Afghanistan)
Pashto (officiële taal van Afghanistan)
Moderne vreemde taal
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Scheikunde
Biologie
Natuurkunde
Tekenen/kunst
Naaien
Economie
Sport
De statistieken
Stichting Ariana bestaat alweer 18 jaar. Aangezien we aan het begin van het jaar zitten
hebben we besloten om nog een overzicht te geven van de uitgaven van de stichting.
Maandelijks is er in 2019, 2020, 2021 25 euro per maand per scholier en 35 euro per maand
per student naar Afghanistan gestuurd. Bemiddelingskosten van 50 euro per maand per
persoon voor onze contactpersonen.
Een uitgebreid financieel jaarverslag van 2020-2021-2022 is op de website vinden.
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Resultaten van scholieren en studenten die in 2020 en 2021 een studietoelage ontvingen
Hieronder treft u een overzicht van de leerlingen die door stichting Ariana gefinancierd
worden. Stichting Ariana financiert voor het studiejaar 2020-2021 38 scholieren en 21
studenten. In 2019 waren er 8 leerlingen bijgekomen. Normaliter zou in het rood de
leerlingen aangeven zijn die zijn afgestudeerd, stoppen met studeren of de middelbare
school afgerond zouden hebben en gaan een vervolgopleiding volgen. In het blauw zouden
de (nieuwe) leerlingen zijn aangegeven die in 2020 zullen beginnen met een studie. Echter is
hiervan vanwege de corona uitbraak in 2020 geen sprake meer van geweest. Omdat de
scholen een deel van het jaar gesloten waren is de studievoortgang van de leerlingen niet
veranderd. Zowel in 2020 als in 2021 zijn ze in dezelfde klas gebleven. Wij zijn ondanks de
corona wel door blijven betalen.
Universiteit 2020 (21)
1.
Farkhunda Zainnudin Ghalib University
economic 3
€35
2.
Khoshbo Jan Agha Razi institute
midwifery 3
€35
3.
Arezo Abdul Ghiyas Razi institute
midwifery 4
€35
Notes: stop september 2020 (autumn semester)
4.
Khatera Shah Rasol Afghan Pamir University
midwifery 3
€35
Notes: stays in 3th class for the administration. Last year in her 3th year but could not pass
her class because she was ill in her last semester.
5.
Sabira Mohammad Ali
Education and Training univeristy psychology 4 €35
6.
Sadaf Abdul Latif
Rana Univeristy
BBA 3
€35
Notes: starts 4th class in september 2020. Autumn semester.
7.
Soiba Mohammad Zarif
Adrak University
class 2 second semester
2020
€35
8.
Arezo Ahmad
Salam univeristy
class 2
2020 €35
9.
Zainab Mohamad Jansher Ghalib univeristy
class 2
2020 €35
10.
Yasamin Ghulam Farzad
Razi insitute midwife class 1
2020 €35
11.
Nigina Abed
Rana university
BBA 4
2020 €35
12.
Mursal M. Alam
2020 €35
13.
Shakila Ghulami
Razi insitute
midwifery class?
2020 €35
14.
Shekeba Sekandary
Salam univeristy
class 2
2020 €35
15.
Edima Abdul Rahman
class 4
2020 €35
16.
Samima Mortaza
class 4
2020 €35
17.
Arezo Said Gul Alam
class 4
2020 €35
18.
Arzu Kardaar
Salam university
class 2
2020 €35
19.
Freshta Asghari
Salam University
class 1
2020 €35
20.
Amena Asghari
Salam University
class 2
2020 €35
21.
Mursal Mohammad Farid Salam uni
class 1
2020 €35

Schoolstudenten (38)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Krishma Sardar Aqa
Qari Abdullah
class 8
Hasina M. Salem
Abdul Qahar Asi
class 9
Sheba Abdul Rahim
Lese Tamim Ansar class 8
Samira Mohamad. Isaq
Manocheri high school
class 12
Shekiba Baryalay
Spin Kalai school
class 12
Shila Gul Bashir
Naswaan Wahdat
class 10
Yasamin Gul Bashir
Naswaan Wahdat
class 12
Marwa Abdul Rahman
Naswan Chehelstoon class 12
Shukria Abdul Khalil
class 12
Sadia Ghulam Farooq
Spin Kalai
class 12
Liza Jan Agha
Nayab private school class 12
Shukria Ghulam Habib
Rabia Balkhi
class 12
Rukhsar Bismilla
Wazir Abad
class 8
Helay M. Daud
Abdul Ahmad Jawed class 12
Asma Shreen Agha
Bebe Sara
class 12
Sarah Shir Rahman
Totya high school
class 7
Sia Moy Jan Agha
Sardar Kabuli
class 11
Marwa Abdul Baqi
class 9
Elham Gh. Mohammad
Kochai Naswan
class 10
Palwasha Gh. Mohammad Kochai Naswan
class 10
Gulsom M. Rafi
class 10
Maryam Abdul Bais
Manocheri school
class 9
Sahima Haji Basit
Khoja Kali Wali
class 7
Farima Sarwari
Bibi Sara
class 5
Rahima Sarwari
Bibi Sara
class 6
Niayesh M. Naim
Shirino
class 4
Marwa Asghari
Alfath high school
class 11
Samira Abdul Rahim
Lese Tamim Ansar class 4
Kawsar Abdul Bais
Shirino
class 4
Hania Abdul Basit
class 5
Rabia M. Masoom
Ghazim.Aub.
class 7
Deena Merza
Mosa Mojadedi
class 10
Bibi Zamzama
class 6
Hawa M.Abd. Halim (Sodot) Lese Naswan Sardar class 6
Fereba Alimi
Spin Kalai
class 10
Shukria Mohamad Zafar
Naswan Chehelstoon class 11
Sabrina Ajmir Mohamad Bashir
Amir Sher Ali Khan class 7
Walia Ajmir Mohammad Bashir
Amir Sher Ali Khan class 4

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

€55
€55
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€55
€55
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
€25
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Nieuwe studenten die in 2019 en 2020 zijn geselecteerd
1.
Niayesh M. Naim
2.
Samira Abdul Rahim
3.
Marwa Asghari
4.
Amena Asghari
5.
Freshta Asghari
6.
Kawsar Abdul Bais
7.
Hania Abdul Basit
8.
Shakila Ghulami
9.
Rabia M. Masoo
10.
Deena Merza
11.
Bibi Zamzama
12.
Hawa M. Abdul Halim Sodot
14.
Fereba Alim
15.
Shurkira Mohamad Zafar
16.
Farima Sarwari
17.
Rahima Sarwari
18.
Arzu Kardaar Shekeba Sekandary
19.
Arezo Ahmad
20.
Zainab M. Jansher
22.
Yasamin Ghulam Farzad
23.. Nigina Abed
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NOS Artikel interview met de voorzitter – november 2020
De voorzitter van de stichting is geïnterviewd door NOS over de verschrikkelijke situatie
omtrent Australische militairen in Afghanistan.
Het interview kunt u terugvinden via de onderstaande link.
https://nos.nl/artikel/2357274-de-giftige-cocktail-die-australische-militairen-totoorlogsmisdaden-dreef.html

NOS NIEUWS •BUITENLAND11-2020, 20:59
De 'giftige cocktail' die Australische militairen tot oorlogsmisdaden dreef
AFP
Australische commando's hebben in Afghanistan 39 burgers en gevangenen gedood of
geëxecuteerd. "Ik ben verdrietig en teleurgesteld", zegt de Afghaans-Nederlandse Fereshta
Wahedi over het omvangrijke rapport naar de oorlogsmisdaden. "Deze militairen zouden
daar juist de helden moeten zijn."
Wahedi komt als arts en voorzitter van een hulporganisatie al jaren regelmatig in
Afghanistan. Daar hoorde ze de bevolking wel vaker zeggen dat buitenlandse soldaten
burgers hebben gedood. "Dus het viel ook wel te verwachten dat er een keer zo'n rapport
zou uitkomen."
Ontgroening
De details in het document zijn schokkend. Nieuwe leden van een commandoteam werden
bijvoorbeeld als een soort ontgroeningsritueel onder druk gezet om een gevangene dood te
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schieten. Hoe kan er zo'n giftige cultuur, zoals de Australische defensiechef het omschrijft,
ontstaan in een militaire eenheid?
In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht gaat het bij oorlogsmisdaden vaak niet om een
paar rotte appels, legt onderzoeker naar militair trauma en cultureel antropoloog Tine
Molendijk uit. "Het gaat om een rot geraakte mand in de verrotte situatie van oorlog."
In het rapport over de misstanden, die gebeurden tussen 2009 en 2014, ziet ze hoe een
cultuur van straffeloosheid compleet uit de hand is gelopen. "Een paar informele leiders
werden als een soort halfgoden vereerd. Tegelijkertijd werden de vijand en de lokale
bevolking niet meer als mens gezien. Dat is een giftige cocktail die in dit geval tot
oorlogsmisdaden heeft geleid."
De Australische defensiechef Angus Campbell presenteerde de conclusies van het onderzoek:
1:17
'Ik bied het Afghaanse volk oprechte en onvoorwaardelijke excuses aan'
Leidinggevenden deden vaak niets om geweld te voorkomen. In het rapport staat dat ze het
soms juist aanmoedigden. Het feit dat het gaat om elite eenheden is voor Molendijk geen
verrassing, want die opereren zelfstandiger dan regulieren militairen. Commando's komen
met name in kleine teams in actie en soms diep in vijandelijk gebied.
'Cultuur van straffeloosheid'
Molendijk: "Normaal zie je dat special forces juist extra professioneel en gedisciplineerd zijn.
Maar vanwege het werk wat ze doen, opereren ze buiten het zicht van andere eenheden. Zo
kan er sneller een cultuur van straffeloosheid ontstaan en minder snel worden ingegrepen."
De onderzoeker van de Radboud Universiteit heeft in het verleden tientallen Nederlandse
Uruzgan-veteranen geïnterviewd. Ze vroeg hen naar normvervaging tijdens hun uitzending.
Wat ze hoorde "had meer het niveau van bot of lomp gedrag naar de lokale bevolking. Dat
wil ik niet bagatelliseren, maar het is van een heel andere orde dan oorlogsmisdaden."
Ten tijde van sommige misstanden waren er Australische troepen gevestigd in Kamp
Holland. Dat was de Nederlandse basis in Uruzgan, de provincie waar het grootste deel van
de executies gebeurde. Het ministerie van Defensie zegt dat er geen Nederlanders
betrokken waren bij de oorlogsmisdaden. Volgens een woordvoerder zijn er ook
Nederlandse militairen geïnterviewd voor het Australische onderzoek.
Hoe heftig de oorlogsmisdaden ook zijn, volgens Wahedi zal het nieuws weinig indruk maken
op de Afghaanse bevolking. "De mensen zijn veel meer bezig met de Taliban die overal
aanslagen pleegt." Ze verwijst naar de bloedige aanslag op een universiteit in hoofdstad
Kabul. Daarbij kwamen op 2 november minstens 35 mensen om het leven.
Wahedi was voor het laatst in september in Kabul. Buiten de hoofdstad durft ze niet te gaan.
"Al helemaal niet naar Uruzgan, dat is echt oorlogsgebied."
Strafhof onderzoekt VS, Afghanistan en Taliban
De oorlog in Afghanistan woedt al bijna twee decennia. De executies door Australische
militairen zijn niet de eerste oorlogsmisdaden die aan het licht komen. Zo loopt er bij het
Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een onderzoek tegen: het leger en de
inlichtingendiensten van zowel de VS als Afghanistan, en de Taliban.
De hoofdaanklager van het strafhof zei in 2017 dat de VS gevangen heeft mishandeld,
gemarteld en vernederd. Dat was het resultaat van een tien jaar lopend onderzoek. De VS
16

reageerde door de ICC te bestempelen als een "corrupt en kapot instituut". Ook werd de
hoofdaanklager op een zwarte lijst gezet.
Interview Afghaanse diaspora organisaties in Europa
De voorzitter van de stichting is geïnterviewd door een blad over de Europese Afghaanse
diaspora wat in 2020 werd gepubliceerd. Het is een blad dat veel belovende organisaties en
projecten in Europa publiceert, waaronder onze stichting.
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Het Afghaanse kookboek: “Moeders gerechten”
Het Afghaanse kookboek “Moeders gerechten” samengesteld door Parwin Zamani, een oudbestuurslid Stichting Ariana, en gefinancierd door stichting Ariana. U kunt het boek bestellen
voor 10 euro. Deze prijs is inclusief verzendkosten. De opbrengst van de verkochte boeken
wordt gebruikt voor de maandelijkse studietoelage voor de studenten en scholieren van
Stichting Ariana.
Voor bestelling en vragen kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter en
contactpersoon van de Stichting mw. Wahedi via stichtingariana@gmail.com.

Foto: Het boek “Moeders gerechten”
(moedersgerechten.blogspot.nl).
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Het slotwoord
Stichting Ariana werft donateurs om bij te dragen aan de opleiding van Afghaanse meisjes en
vrouwen die daar zelf geen geld voor hebben. Ter informatie willen wij nogmaals
benadrukken dat de donaties voor dit goede doel overgemaakt kunnen worden naar INGrekeningnummer IBAN NL70INGB0008245118. Vanuit het buitenland BIC INGBNL2A t.a.v.
Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen.
Bent u een donateur en wilt u belastingaangifte doen? Stichting Ariana is een ANBIinstelling. Het RSIN-nummer van de Stichting is 812759874. Donateurs van ANBI’s mogen
hun giften onder voorwaarden aftrekken van hun belastbaar inkomen en genieten dus ook
belastingvoordeel. Ook erfrechtelijke verkrijgingen zijn vrijgesteld van erfbelasting (bron:
www.anbi.nl).
Bent u als lezer geïnteresseerd geraakt in de stichting of heeft u als donateur nog vragen? U
kunt
laagdrempelig
contact
met
ons
opnemen
via
het
e-mailadres
stichtingariana@gmail.com.
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